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Vážení a milí krajané, 
 
v tomto předvánočním čase, čase příprav, shonu a úklidu Vám přinášíme prosincové a současně i lednové 
číslo našich Krajanských listů. 
 
Ačkoliv je tento bulletin určený pro zveřejňování informací pro české krajany, činíme v případě tohoto 
vydání výjimku: v prvním příspěvku vyjadřuje Velvyslanectví ČR v Pretorii smutek nad úmrtím pana 
Nelsona Mandely a pro připomenutí nám všem zařazujeme jeho krátký životopis. Dále zde naleznete 
informace o novém zákoně o státním občanství ČR a o doplňovacích volbách do Senátu. 
 
Následně přinášíme článek o vývoji české koruny vůči euru, jako českou osobnost Vám dnes představíme 
svatého Václava a opět si můžete procvičit své znalosti českého jazyka. 
 
Jak jsme slíbili v minulém čísle, přinášíme Vám celý vánoční blok. Například zde naleznete několik rad a 
receptů k pečení vánočního cukroví a budeme rádi, když se s námi podělíte i o Vaše zkušenosti s pečením. 
A až bude vše hotovo, tak si můžete znovu připomenout i zazpívat vánoční koledy. 
 
Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok Vám přeje   
 
                                                                                                                                                                        Vaše redakce 
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INFORMACE VELVYSLANECTVÍ ČR V PRETORII 

 
(Kontakt: Embassy of the Czech Republic, 936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria,  
P.O. Box 13671, Hatfield 0028-Pretoria, e-mail : consulate_pretoria@mzv.cz, tel.: 012 4312380,  
fax: 012 4312398) 
 
ZEMŘEL PREZIDENT NELSON MANDELA 
 
Dne 5. prosince 2013 ve věku 95 let zemřel bývalý prezident JAR, pan Nelson Rolihlahla 
Mandela, který patřil k mimořádným osobnostem světových dějin 20. století. 
Velvyslanectví České republiky v Pretorii vyjadřuje svou nejhlubší soustrast s jeho 
úmrtím. Prezident Mandela zůstane navždy symbolem demokratické Jižní Afriky a 
národního usmíření. 
 
Nelson Rolihlahla Mandela se narodil 18. července1918 v Transkei do klanu Madiba. Celý svůj život 
zasvětil boji za politická, sociální a ekonomická práva černošské většiny v JAR. Po dlouhá léta byl za své 
přesvědčení vězněn, v r. 1964 byl odsouzen na doživotí a větší část trestu si odpykal ve vězení na ostrově 
Robben Island. V 80. letech 20. století byl již Mandela uznávaným symbolem odboru proti apartheidu. 
 
V únoru 1990 jihoafrická vláda umožnila činnost zakázaným politickým stranám a 11. února 1990 byl 
Mandela propuštěn z vězení bez dalších podmínek. V zásadě okamžitě se Mandela zapojil do jednání o 
ukončení apartheidu a o demokratickém předání moci. Jeho činnost byla klíčová pro úspěšné završení 
celonárodní konference pro demokratickou Jižní Afriku, kde bylo dosaženo dohody o vypsání 
všerasových voleb, dočasné ústavě, vytvoření koaliční vlády národní jednoty a ústavodárného 
shromáždění. Nelson Mandela a Frederik de Klerk za tato jednání získali v r. 1993 Nobelovu cenu míru. 
 
Po prvních všerasových volbách se Nelson Mandela dne 10. května 1994 stal prvním černošským 
prezidentem JAR. Za svůj hlavní úkol si vytyčil národní usmíření. Druhou hlavní prioritou prezidenta 
byla ekonomická stabilizace a sociální politika zaměřená na odstraňování chudoby. Jeho vláda přijala 
množství základních zákonů umožňující fungování všerasové demokratické společnosti. V zahraniční 
politice propagoval prezident Mandela diplomatické řešení konfliktů a národní usmíření, po vzoru JAR. 
 
V r. 2004, ve věku 85 let a se zhoršujícím se zdravím, se prezident Mandela plně stáhl z veřejného života. 
Většinu času trávil ve vesnici Qunu. I přesto se tu a tam k aktuálním tématům vyjadřoval a podpořil 
kampaň JAR na pořádání MS ve fotbale v r. 2010. Jedno z jeho posledních veřejných vystoupení bylo 
právě na závěrečném ceremoniálu. Od r. 2011 prodělal několik závažných infekcí, především plic. 
 
V r. 2009 vyhlásilo Valné shromáždění OSN den jeho narozenin Dnem Nelsona Mandely. Vyzvalo 
všechny jednotlivce, aby věnovali 67 minut práci pro jiné, na památku 67 let, které Nelson Mandela 
věnoval boji za svobodu. 
 
Nelson Mandela byl třikrát ženat a měl 6 dětí. Jeho poslední manželkou byla bývalá mosambická první 
dáma, Graça Machel, s níž se oženil v den svých 80. narozenin. 
 
Nelson Mandela navštívil v květnu 1992 i Československo, kde byl přijat tehdejším prezidentem 
Václavem Havlem. Václav Havel je často nazýván „evropským Nelsonem Mandelou“. Oba bývalé 
prezidenty kromě osudu a mnoha let strávených ve vězení spojuje i boj za svobodu a lidská práva doma i 
ve světě. Charismatické osobnosti, s vysokým morálním kreditem, usmiřující. Oběma bylo odepíráno 
formální vzdělání, jednomu pro buržoazní původ, druhému pro rasovou příslušnost. 
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Českou republiku na oficiálním pietním aktu na počest Nelsona Mandely, který se uskutečnil za 
přítomnosti více než 100 významných osobností z celého světa dne 10. prosince 2013 na stadionu FNB v 
Sowetu v Johannesburgu, zastupoval ministr zahraničních věcí Jan Kohout.  
 
„Prezident Mandela se do našich pamětí zapsal jako jedna z nejvýznamnějších osobností 20. století a 
symbol úspěšného boje proti apartheidu. Jeho celoživotní odvaha, prosazování lidských práv a 
spravedlnosti, zásadní podíl na usmíření občanů JAR a jeho morální autorita zůstanou navždy zdrojem 
inspirace pro celý svět“, uvedl ministr Kohout. 
 
Ve středu 11. prosince 2013 se pak ministr Kohout poklonil Nelsonu Mandelovi v Union Buildings v 
Pretorii.  
 
 
NOVÝ ZÁKON O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
 
Nová právní úprava státního občanství, tj. zákon č. 186/2013 o státním občanství České republiky a o 
změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), nabude účinnosti dne 1.1.2014. 
Nabytím jeho účinnosti se zároveň zrušuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního 
občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství 
některých bývalých československých státních občanů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Nový zákon o státním občanství České republiky přináší na úseku státního občanství tyto základní 
změny: 
 
Nová právní úprava plně opouští princip jediného státního občanství a naopak se zcela 
přiklání k možnosti existence dvojího (či vícerého) státního občanství pro české státní 
občany. V nové právní úpravě tak je jednoznačně akcentován trend, který se v oblasti 
státního občanství stále více uplatňuje i v jiných evropských státech. 
 
Věcná příslušnost a orgány odpovědné za agendu státního občanství 
Zákon o státním občanství České republiky nově stanovuje, že výkon státoobčanské agendy, kterou nyní 
vykonávají magistráty měst Brna, Ostravy a Plzně, přechází na příslušné krajské úřady, v jejichž 
obvodech tato města leží. 

 
Nabývání státního občanství České republiky určením otcovství 
Je upraveno zcela nově. Ze zákona (automaticky) nabývají státní občanství České republiky děti, k nimž 
určil otcovství souhlasným prohlášením učiněným s matkou dítěte státní občan České republiky, pokud 
je matka dítěte: 

• občankou členského státu EU nebo 
• občankou Švýcarské konfederace nebo 
• občankou státu, který je smluvní stranou Dohody o evropském hospodářském prostoru (Norsko, 

Island, Lichtenštejnsko) nebo 
• bezdomovkyní (apatridou) a nebo 
• občankou jiného než shora uvedeného státu (např. Kanady) a má povolen trvalý pobyt na území 

České republiky. 
 
Nespadá-li matka-cizinka pod žádnou z uvedených kategorií, státní občanství České republiky se nabývá 
soudním určením otcovství státního občana České republiky (§ 6 zákona o státním občanství) nebo 
tehdy, když rodiče prokáží otcovství genetickou zkouškou formou znaleckého posudku (§ 7 odst. 2 zákona 
o státním občanství).  
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Pokud nedojde k nabytí státního občanství České republiky určením otcovství automaticky, je zde 
možnost udělení státního občanství České republiky podle zvláštní úpravy – viz § 28 zákona o státním 
občanství.  
 
Nabývání státního občanství České republiky cizinci 
Zákon o státním občanství České republiky nově definuje podmínky pro udělení státního občanství České 
republiky. Zpřísňuje požadavky na prokázání znalosti českého jazyka, kterou musí osoby žádající o 
udělení českého státního občanství prokázat. Vedle prokázání znalosti českého jazyka návrh zákona nově 
stanovuje podmínku spočívající v prokázání základní znalosti ústavního systému a státních symbolů 
České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České 
republiky. Osoby žádající o udělení českého státního občanství již nadále nebudou muset prokazovat 
pozbytí svého dosavadního státního občanství. 
 
Nová právní úprava umožní zjednodušené nabytí státního občanství formou prohlášení tzv. migrantům 
druhé generace. 
 
Nabývání státního občanství České republiky cizinci - bývalými státními občany 
Nový zákon o státním občanství České republiky umožňuje zjednodušeným způsobem formou prohlášení 
nabýt české státní občanství fyzickým osobám, které pozbyly české nebo československé státní občanství 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejednalo-li se o pozbytí československého státního 
občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství 
osob národnosti německé a maďarské č. 33/1945 Sb. nebo podle smlouvy mezi Československou 
republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině č. 33/1945 Sb.), nebo 
nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto 
dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství 
Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem.  
 
Učinění prohlášení bude umožněno rovněž bývalým československým státním občanům, kteří měli před 
odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud 
nejsou ke dni učinění prohlášení státními občany Slovenské republiky (ustanovení § 31 zákona o státním 
občanství České republiky). 

 
• Zjednodušené nabytí státního občanství České republiky bývalými občany tak již nebude vázáno 

na pozbytí českého resp. československého státního občanství pouze v období od 25.2.1948 do 
28.3.1990; prohlášení tak budou moci učinit i bývalí občané, kteří státní občanství pozbyli před 
25.2.1948 a po 28.3.1990 (s výjimkou uvedenou výše). 

• Zákon o státním občanství České republiky na rozdíl od současné právní úpravy neumožňuje 
bývalým občanům do prohlášení zahrnout nezletilé děti, které nikdy nebyly státními občany 
České republiky! Pro děti, které pozbyly státní občanství České republiky, budou prohlášení činit 
jejich zákonní zástupci. 

 
Nový zákon o státním občanství České republiky obsahuje speciální ustanovení (§ 33 zákona o státním 
občanství České republiky), které umožňuje zjednodušeným způsobem formou prohlášení nabýt české 
státní občanství rovněž fyzickým osobám, které se narodily v době od 1. října 1949 do 7. května 1969 
mimo území Československé republiky a jeden z jejích rodičů byl ke dni jejího narození československým 
státním občanem a k 1. lednu 1969 se stal nebo by se k tomuto dni stal českým státním občanem. Toto 
prohlášení lze podat nejpozději do jednoho roku od data nabytí účinnosti tohoto zákona 
(tj. do 1.1.2015). 

 
Nový zákon o státním občanství nadále umožní nabýt prohlášením státní občanství České republiky 
fyzickým osobám, které byly k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní 
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Republiky a nebyly českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky; nabytí státního 
občanství České republiky tímto způsobem není umožněno fyzické osobě, která je ke dni učinění 
prohlášení státním občanem Slovenské republiky (§ 32 odst. 1). Fyzická osoba, jež je v přímé linii 
potomkem bývalého občana podle předcházející věty, může státní občanství České republiky nabýt 
prohlášením, pokud nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky. 

 
Pozbývání státního občanství České republiky 
Od 1.1.2014 již nebude součástí právního řádu České republiky ustanovení, podle kterého čeští státní 
občané nabytím cizího státního občanství na vlastní žádost pozbývají automaticky své dosavadní české 
státní občanství, resp. takovým osobám bude tato nová právní norma umožňovat v plné míře disponovat 
tzv. dvojím státním občanstvím. 
 
Jediným zákonným způsobem pozbytí českého státního občanství bude od 1.1.2014 jeho pozbytí na 
základě prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky (§ 40 zákona o státním občanství 
České republiky). O prohlášení o pozbytí státního občanství České republiky již nebudou nadále 
rozhodovat zastupitelské úřady, nýbrž krajské úřady. 

 
Prokazování státního občanství České republiky 
Od 1.1.2014 se bude státní občanství České republiky prokazovat následujícími doklady (§ 41 zákona o 
státním občanství České republiky): 

• občanským průkazem České republiky, 
• cestovním dokladem České republiky, 
• osvědčením ne starším 1 roku,  
• listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku. 

 
Konzulární poplatky 
Podání žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky podléhá správnímu poplatku. 
 
 
DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR (VOLEBNÍ OBVOD Č. 
80, ZLÍN) 
 
Ve dnech 10.-11. ledna 2014 se uskuteční doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve zlínském 
volebním okrsku č. 80. Hlasování proběhne pouze ve volebních místnostech tohoto obvodu, nikoli na 
zastupitelských úřadech v zahraničí! 
 
Volby vyhlásil v souvislosti se zánikem mandátu senátora Tomia Okamury Prezident České republiky 
svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 353/2013 Sb. v částce 140, která byla 
rozeslána dne 11. listopadu 2013. 
 
Případné druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná v případě, že 
žádný z kandidátů nezíská v daném volebním obvodu  nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů 
a proběhlo by v pátek a sobotu 17. a 18. ledna 2014  ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb. 
 
V doplňovacích volbách je senátor volen pouze na zbytek volebního období, které příslušelo původně 
zvolenému senátoru, jehož mandát zanikl. 
 
Voleb se může zúčastnit pouze osoba s trvalým pobytem ve zlínském volebním okrsku č. 80.  
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V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem  České 
republiky v zahraničí (Velvyslanectvím ČR v Pretorii), může požádat před každými volbami do Senátu, 
které jsou na území České republiky vyhlášeny, tento úřad o vydání voličského průkazu (žádost viz 
příloha), a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické 
podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslané 
prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 3. ledna 2014) nebo 
osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 8. ledna 2014 do 16 hod.). 
 
Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 26. prosince 2013) osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání 
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. 
 
Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před  případným druhým kolem voleb do 
Senátu P ČR (do 15. ledna 2014 do 16. hod.). 
 
V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu 
voličů (žádost o vyškrtnutí a informace o důsledcích tohoto kroku viz příloha), vedeného zastupitelským 
úřadem (Velvyslanectvím ČR v Pretorii) a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského 
úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo 
okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče 
do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat. 
 
 
INZERÁTY / ŽÁDOSTI / OZNÁMENÍ 
 
Hledají se: 
 
Hledá se český občan, pan Jaroslav Hemelka, nar. 4.7.1983, poslední známá adresa: 
7 Plattenklip/Derwent Road, Tamboers Klokt. 
 
V případě, že o uvedeném máte informace, dejte prosím vědět panu Haraldu Besserovi z německého 
Ehenkirchenu, tel. + 49 8435-941256, e-mail: besser-neuburg@t-online.de 

 
 

MUDr.  Martin Borůvka, nar. 1944 nebo 1945, student medicíny Dětské lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze v letech 1964 – 1969. V roce 1969 emigroval do Pretorie. 
  
V případě, že o uvedeném máte informace, dejte prosím vědět paní  Jaroslavě Vránové, e-mail: 
jaroslavavranova@email.cz. 

 
 
Zdenka (Stela) Van der Burg, poslední známá adresa: 3 Daniel Str., Aldra Park, Johannesburg. 
 
Hledá ji paní Julie McCurrie, která žije v Harare. 
 
V případě, že o uvedené máte informace, dejte prosím vědět na e-mail consulate_pretoria@mzv.cz. 
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Výuka češtiny a angličtiny od začátečníků až po velmi pokročilé, od dětí až po důchodce. 
Individuální přístup. Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobilní telefon 0824681401, e-mail 
RadkaHej@gmail.com. 

 
 
Kvalifikovaná soudní překladatelka nabízí vypracování překladů z češtiny do angličtiny a 
z angličtiny do češtiny (případně z a do ruštiny a němčiny). Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobilní 
telefon 0824681401, e-mail RadkaHej@gmail.com.  

 
Villa Klara B&B nabízí ubytování v luxusně vybavených pokojích  v srdci Johannesburku v Northcliffu. 
Guesthouse je vhodně situován velmi blízko nákupního střediska Cresta. 
Ideální pro byznysovou klientelu díky své poloze. (CBD 15minut, Sandton 20minut, N1 7 minut, 
nemocnice 10 minut) 
Pokoje mají WiFi spojení. 
Pro více informací navštivte naši webovou stránku www.villaklara.co.za  
Rezervace: klara@villaklara.co.za či 011 478 2513. Denně od: 08:00 do 17:00. 
At Villa Klara, the customer always comes first 

 
 
Naučte se šít jako profesionálové a oblékejte se podle svých 
představ.  
HODINY ŠITÍ pro začátečníky i pokročilé 
 
Individuální přístup a zdokonalení vašich dovedností jsou u nás 
zaručeny. 
 
Specializujeme se také na DESIGN A ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ svatebních 
šatů; večerních, business a vycházkových oděvů. 
Najdete nás v Centurion.  
VOLEJTE 0834484795 – Petra 

 

 
 
VÝBĚR ZPRÁV 
 
ČNB oznámila intervence a prudce srazila korunu. Chce ji držet u 27 Kč/EUR 
 

 

Česká národní banka oznámila devizové intervence směrem 
k oslabení české koruny. Cílem je udržovat kurz poblíž 
hladiny 27 koruny k euru. Koruna zareagovala skokovým 
oslabením až o 4 % na více než čtyřleté dno - dostala se na 
nejslabší úrovně od června roku 2009 až k 26,985 
CZK/EUR. 
 
Dealeři na trhu dle Reuters potvrzují přítomnost ČNB a 
prodeje koruny. Dle vyjádření z trhu pro Reuters ČNB 
nakupuje euro proti koruně v objemu zhruba 0,5 miliardy 
eur od kurzu kolem 26,60 CZK/EUR. K intervencím na 
koruně ČNB přistupuje poprvé od roku 2002. Česká národní 
banka je schopna intervenovat na devizovém trhu s cílem 
oslabit kurz koruny neomezeně. 
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Na tiskové konferenci to řekl guvernér ČNB Miroslav Singer a potvrdil spekulace, že centrální banka již 
na devizovém trhu působí. „Jsme schopni intervenovat neomezeně proti koruně. To znamená, že jsme 
připraveni intervenovat tak dlouho, jak bude potřeba k dosažení požadované hodnoty kurzu koruny, a 
tím i k hladkému plnění dvouprocentního inflačního cíle,“ řekl guvernér podle agentury ČTK. Zároveň 
uvedl, že případná změna cílového kurzu může teoreticky nastat na každém zasedání bankovní rady. 
„Nicméně je nám zcela jasné, že není možné vyhlazovat veškeré změny našich názorů změnami cílového 
kurzu. To znamená, že změna cílového kurzu bude vyžadovat podstatnější změnu situace,“ dodal Singer.  
 
ČNB podle guvernéra ukončí devizové intervence v okamžiku, kdy bankovní rada usoudí, že ekonomika 
má před sebou dramatické inflační tlaky, které odůvodní výraznou změnu měnové politiky. „Ukončíme 
intervenční režim, až si budeme velmi, ale opravdu velmi jistí, že nebudeme muset intervence zahajovat v 
dohledném období znovu, nebo vracet úrokové sazby zpět na nulu,“ uvedl Singer. Otázkou tak podle něj 
není, jestli v roce 2014 centrální banka intervenční režim ukončí. „Otázka je spíše jestli to bude stačit,“ 
dodal. 
 
Pokud jde o rozhodnutí o sazbách, ČNB ponechala základní repo sazbu na úrovni 0,05 %. Krok byl 
očekáván. ČNB opakovaně uváděla, že pokud vyhodnotí potřebu dalšího uvolnění měnové politiky, 
nebude to skrze  sazby, ale jako první vhodný nástroj dlouhodobě označovala devizové intervence ve 
směru oslabení koruny, které jsou pro centrální banku „neomezené“ co do jejích možností. 
 
Naposledy centrální banka přistoupila k devizovým intervencím v roce 2002. Tehdy bylo ovšem cílem 
intervencí stabilizovat kurz koruny, který až do léta 2002 prudce posiloval, a to za existence nenulových 
sazeb. V současnosti, kdy jsou úrokové sazby na technické nule, mají intervence prostřednictvím oslabení 
koruny za cíl dále uvolnit měnové podmínky. 
 
ČNB zároveň představila alternativní scénář prognózy počítající právě s devizovými intervencemi, letos v 
něm očekává pokles ekonomiky o 0,9 procenta a příští rok růst o 2,1 %. V předchozí srpnové předpovědi 
předpokládala ČNB letos pokles o 1,5 % a příští rok růst o 2,1 %. V roce 2015 očekává centrální banka, že 
ekonomika podle základního scénáře poroste o 3 % a podle alternativního scénáře o 2,5 %. V srpnu 
počítala s růstem o 3,3 %.  
 
ČNB dle alternativního scénáře s intervencemi čeká průměrný letošní kurz na 25,9 CZK/EUR (dříve 25,7 
CZK/EUR), v roce 2014 26,8 CZK/EUR (dříve 25,6 CZK/EUR), v roce 2015 25,9 CZK/EUR (dříve 25,2 
CZK/EUR).  
 
Alternativní scénář společně s devizovými intervencemi počítá s dřívějším návratem celkové i 
měnověpolitické inflace k inflačnímu cíli. „Růst HDP v kratším horizontu oživuje proti základnímu 
scénáři rychleji,“ uvedl Singer. Podle základního scénáře by tak inflace měla ve čtvrtém čtvrtletí příštího 
roku činit 1,2 procenta, podle alternativního 2,2 procenta. 
 

Zdroj: patria.cz/zpravodajství 
Připravila: Mária Ramsová 

 

 
ČESKÉ OSOBNOSTI: SVATÝ VÁCLAV 
 
Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935, německy Wenzel von Böhmen) byl český kníže a světec, který je 
považován za hlavního patronačeské země a symbol české státnosti. 
 
Byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a vzdělával se v Písmu (svatém) a v písmu (psaném) na 
Budči. Jako kníže, po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem, dokázal zachovat suverenitu 
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českého státu a založil chrám sv. Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve (Staré) Boleslavi, sídle 
svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro 
svou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, otroky a vězně, 
stavění kostelů, kácení šibenic) a posmrtné zázraky. Později se stal symbolem českého státu, např. v 
Kodexu vyšehradském, na mincích nebo na Myslbekově pomníku. 
 
Pro poznání Václavova života chybí dostatek spolehlivých dobových pramenů. Základem jsou legendy, 
které však nebyly sepsány za účelem věrně zachytit historického knížete. Další informace jsou čerpány z 
historie sousedních států, zejména okrajové zprávy kroniky o málo mladšího saského kronikáře 
Widukinda. Z nepísemných pramenů jsou toarcheologie a paleoantropologické výzkumy ostatků 
Přemyslovců prováděné zejména Emanuelem Vlčkem, který na jejich základě publikoval historiky málo 
přijímaný obraz prvních Přemyslovců. Většinu poznatků o světcově životě je možné zpochybnit a 
historiografie umí podat jen nejasný či možný obraz knížete Václava, který vždy závisí na konkrétním 
kritickém zhodnocení a způsobu interpretace nedostatečných a nespolehlivých pramenů.  
 

 
 
Svatý Václav a jeho babička svatá Ludmila v kostele 
svatého Cyrila a Metoděje v Olomouci. Jedná se 
idealizované zobrazení, neboť v době smrti Ludmily 
bylo Václavovi asi 14 let. 

Václav byl synem knížete Vratislava, mladšího syna 
Ludmily a prvního doloženého knížete Bořivoje I., a 
Drahomíry, dcery knížete Havolanů (polabští Slované), 
zřejmě Vratislavovy jediné manželky. Jako předpokládaný 
rok narození bývá na základě kombinace údajů v legendách 
uváděn rok 907. Václavovy výchovy se ujala Ludmila. Podle 
tradice se mu na Budči dostalo v té době u panovníků 
neobvyklé vzdělání, které zřejmě spočívalo ve studiu 
především latinského žaltáře. Pozdější staroslovanské 
legendy zmiňují i studium slovanských knih. První 
staroslověnská legenda líčí Václavovy postřižiny, obřad 
slavnostního stříhání vlasů zpravidla ve věku sedmi let. 
Podle předpokládaného data narození Václava a údaje, že 
Vratislav na postřižiny pozval biskupa, je možné obřad 
klást do roku 915, po Vratislavově nástupu na trůn.  
 

 
Po smrti Václavova otce, knížete Vratislava, 13. února 921, se ujala regentské vlády Václavova matka 
Drahomíra. Václav spolu s mladším bratrem Boleslavem zůstal v péči Ludmily. Mezi oběma ženami a 
jejich stoupenci vznikl spor o vliv na Václava a moc v knížectví. Ve sporu zřejmě šlo i o vztah k Sasku, 
kam se v rámci východofranské říše přesunula moc z Bavorska a které si pod vládou Jindřicha Ptáčníka 
podrobovalo sousední slovanské kmeny. Spor pro Ludmilu skončil jejím zavražděním Drahomířinými 
družiníky 15. září 921. Pozdější legendy ve sporu líčí Drahomíru jako zastánkyni pohanství, proti které 
stála zastánkyně křesťanství Ludmila, jejíž roli později převzal Václav. 
 
V době Vratislavovy smrti v únoru 921 Václav ještě nebyl považován za dospělého, a proto po svém otci 
nenastoupil vládu. Kdy Václav dospělosti dosáhl není přesně známo. Nejpozději to muselo být na podzim 
925, kdy již vládl a nechal převézt ostatky Ludmily do Prahy. Podle historicky nepodložené místní pověsti 
se Václav narodil na hradišti ve Stochově u Lán (měl „Sto chův“ = Stochov). 
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Přemyslovská hradiště za Václava. 

Václav se ujal vlády někdy po roce 921, nejpozději na podzim 925. 
Přemyslovské knížectví se tehdy rozkládalo ve středních Čechách, 
na území ovládaném hradišti umístěnými v přibližně 
třicetikilometrovém okruhu kolem ústředního sídla, pražského 
hradiště. Ve zbývajících částech Čech byla zřejmě další česká 
knížectví, někdy považována za samostatné kmeny. Václav se s 
těmito sousedními vládci dostával do vojenského konfliktu. 
Kristiánova legenda vypráví střet Václava s kouřimským knížetem, 
kterého přemohl, ale vládu mu ponechal. To by svědčilo o 
Václavově politice upevňování stávajícího knížectví místo jeho 
rozšiřování, které bylo v době hrozby expanzivní saské politiky 
nebezpečné. Mnohem pozdější Dalimilova kronika jmenuje 
kouřimského knížete jako zlického Radslava.  

 
Hypoteticky může střet souviset se sasko-bavorskou intervencí v Čechách roku 929, což by ukazovalo na 
samostatnou zahraniční politiku tzv. Radslava. Naopak určitou jednotnost Čech vůči zahraničí je možné 
vystopovat už od 9. století (daně Východofranské říši, křest 14 českých knížat roku 845). O jistém 
výsadním postavení Přemyslovce Václava v rámci českého celku by mohla svědčit zpráva, že se saskému 
Jindřichovi zavázal odvádět daň z (celých) Čech. 
 
Jednotné nebylo ani vlastní přemyslovské panství. Dokládá to již střet Drahomíry s Ludmilou před 
nástupem Václava na trůn. Mocenské skupiny okolo obou žen se smrtí Ludmily těžko mohly usmířit. 
Václav byl zřejmě spjat se skupinou kolem Ludmily, která ho vychovávala. Svědčí o tom i zprávy legend, 
že po nástupu vlády nechal přenést ostatky Ludmily do Prahy, povolal zpět Drahomírou vyhnané kněze a 
vyhnal svou matku Drahomíru. Tu měl brzy, asi po upevnění svého postavení, povolal zpět. V pozdějším 
období Václavovy vlády je rozhodující střet s mladším bratrem Boleslavem a jeho stoupenci usazenými 
na vlastním hradišti, kde se také skončil Václavovou vraždou. Motivy nepřátelství je možné hledat jak v 
osobních ambicích později velmi úspěšného vládce Boleslava, tak v pojetí zahraniční politiky, kde 
Václavovo poddání se Sasku Boleslav obnovil teprve po čtrnáctiletém nepřátelství. 
 
Václavův pozitivní vztah ke křesťanství je legendami doveden do těžko uvěřitelného ideálu „mnicha na 
trůně“. Přehnaně asketický obraz knížete, který ve skutečnosti v domácí i zahraniční politice prokázal 
kvality schopného vládce, je možné přičíst vlivu ideálů zbožnosti clunyjského hnutí, který českou oblast 
zasáhl až v 2. polovině 10. století, tedy v době vzniku prvních legend o Václavovi. Zprávy o kácení model, 
vlastnoručním pěstování révy (Svatováclavská vinice) a obilí pro výrobu vína a hostií, vykupování otroků 
ap. mu mohly být dodatečně připsány jako obecné křesťanské ctnosti bez historického základu. Uváděné 
stavění kostelů také není doloženo, na hradištích kostely stavěli již jeho předchůdci, ovšem s významnou 
výjimkou v Praze. 
 
Václav na pražském hradišti postavil nový kostel zasvěcený (asi 930) svatému Vítu, jehož ostatek dostal 
od saského Jindřicha po své porážce roku 929. Tímto ostatkem byla zřejmě později v kostele doložená 
světcova ruka. První kostel Panny Marie v pražském sídle vystavěl již jeho děd Bořivoj, jeho strýc 
Spytihněv hradiště opevnil valem a otec Vratislav postavil druhý, větší kostel svatého Jiří. Pro stavbu v 
krátké době již třetího kostela musel mít Václav nějaký, zřejmě symbolický a reprezentativní důvod. 
Velká rotunda svatého Víta byla prý postavena po vzoru kostela římského. Protože svatopetrský chrám v 
Římě byla podélná bazilika, uvažuje se o tehdy na falcích běžném vzoru kaple Panny Marie v Cáchách, 
postavené obnovitelem římské říše Karlem Velikým. Význam mělo jistě i umístění rotundy uprostřed 
dnešního III. hradního nádvoří, u vyvýšeniny, kde bylo archeologicky zjištěno starší významné 
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pohřebiště. Je však jasné, že kostel byl postaven na již dříve významném, centrálním místě hradiště mezi 
oběma stávajícími kostely a stal se natrvalo jedním z center hradiště i celé české církve a státu. 
 

 

 

V zahraniční politice byl v té době nejdůležitější vztah k 
východofranské říši, kde se po vymření Karlovců r. 911 rozpadal 
jednotný stát a formovalo nové mocenské uspořádání, které r. 962 
vyústilo v založení (Svaté) Říše římské Otou I. Čechy měly tradiční 
vztah k Bavorsku, kam také pod řezenskou diecézi spadala česká 
církev. Mocenské centrum se však odtud přeneslo do Saska, jehož 
vévoda Jindřich Ptáčník (otec Oty I.) byl r. 919 zvolený 
východofranským králem. Nové uspořádání musel přijmout i 
bavorský vévoda Arnulf, na němž si uznání královského titulu 
Jindřich vynutil vojenskou výpravou r. 921. Další středoevropská 
Jindřichova politika spočívala ve východní expansi na úkor 
polabských Slovanů a obraně proti výbojným Maďarům, se kterými 
se potýkal i Arnulf. 

 
 
Socha sv. Václava ve Svatováclavské  
kapli pražské katedrály 

Změněnou situací byla za Václava narušena tradiční přemyslovská 
zahraniční politika, orientovaná na Bavorsko a zřejmě i severní 
slovanské sousedy, z jejichž knížecích rodin pocházely manželky 
Václavova otce i děda. Tato aliance byla zřejmě namířena proti 
nebezpečně vzrůstající saské moci a snad proti ní i pasivně 
podporovala maďarské výpady. Václav se ve spojenectví se Slovany 
asi dostal do politické izolace poté, co se Jindřich dohodl s Arnulfem 
a pak (r. 927) i s Maďary, kterým se za mír zavázal platit vysokou 
daň. Do Čech, v jejichž severozápadním sousedství již dříve dobyl 
území Srbů, se vojensky vypravil v roce 929, podporován z bavorska 
Arnulfovým vojskem. Jak vypráví Widukind, přirazil k Praze, k 
hradu Čechů, jejichž „krále“ vzal v poddanství (lat. regemque eius in 
deditione accepit) a učinil Čechy poplatnými (Bohemias tributarias 
faciens). Čechy nepravidelně odváděly daň míru (tributum pacis) do 
říše, respektive do Bavorska již od dob Karla Velikého (od r.806), 
Arnulfova podpora svědčí o tom, že převedení platební povinnosti do 
Saska bylo součástí jeho dohod s Jindřichem.  

 
Smírné řešení a „poddání se“ spojené s placením daně uchránilo rodící se český stát před Jindřichovou 
dobyvačnou politikou uplatňovanou vůči severnějším Slovanům. Související Jindřichův dar relikvie 
(paže) svatého Víta dokládá, že Václava uznával za politického a křesťanského partnera. 
 
Václavovo poddání se Jindřichovi a s ním spojená daň se stala předmětem zájmu a výkladů historiků. 
Např. František Palacký a po něm další je považovali za poddaní se říši a tím za počátek začleňování Čech 
do (až později vzniklé Římské) říše, Václav Novotný dokonce za (chvályhodné) přijetí Čech v léno.  Lze se 
setkat i s různými méně vědeckými výklady, od záchrany národa před osudem polabských Slovanů až po 
zaprodání země Němcům. Co se týče předmětu daně, Palacký za něj prohlásil údaj mnohem pozdější 
Kosmovy kroniky, že z Čech bylo odváděno 120 volů a 500 hřiven stříbra a jejich vztažení k synu Karla 
Velikého považoval za Kosmův omyl. Daň z Čech ve formě drahých kovů a dobytka je doložená k roku 
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991, mohla tedy taková být již za Václava, ovšem teze o 120 volech a 500 hřivnách, která se dostala do 
historického povědomí, není spolehlivým pramenem doložená. 
 
Boleslav pozval svého bratra Václava na hostinu při příležitosti svátku svatých Kosmy a Damiána, k sobě 
do (Staré) Boleslavi. Druhý den ráno, ještě před rozedněním, se Václav vydal na ranní pobožnost. Potkal 
cestou Boleslava a řekl mu: „Včera jsi nám pěkně posloužil, Bůh ti to oplať.“ Boleslav odpověděl: „A dnes 
ti chci takhle posloužit!“ a udeřil ho mečem do hlavy. Způsobil mu jen menší zranění, ale Václav se 
nechtěl bránit, aby neprolil krev svého bratra. Nato Boleslav přivolal své družiníky a ti Václava zabili.  
 
První staroslověnská legenda popisuje vraždu podrobněji: V noci po hostině se spiklenci uradili s 
Boleslavem ve dvorci jednoho z nich, Hněvsy. Po ranním střetu obou bratrů, který se měl odehrát v 
bráně, přispěchal nejdřív Tuža a ťal Václava do paže. Václav se utíkal schovat do kostela. U dveří chrámu, 
které byly nejspíš zavřené, jej Tira a Česta ubili a Hněvsa probodl mečem. Kněz Krastěj tělo přikryl, pak 
jej Drahomíra odnesla do knězova domu, ošetřila a odnesla do chrámu. Pobožnost nechal vykonat 
Boleslav, povolal k tomu kněze Pavla (zřejmě hlavní pražský kněz již od časů Ludmily). Pronásledováni a 
zabíjeni byli i Václavovi stoupenci včetně urozeného muže Mstiny. 
 
Rok úmrtí svatého Václava se nejčastěji uvádí 935. Dříve (asi do 60. let 20. století) se většinou uváděl rok 
929, který se také vyskytuje v některých legendách. Tyto však byly sepsány až o mnoho desetiletí později 
a řada historiků poměrně složitými rozbory a porovnáním dostupných pramenů došla k závěru, že 
událost se odehrála s největší pravděpodobností v r. 935. Protože však nejsou k dispozici spolehlivé 
prameny, nemůže být zcela vyloučen rok 929 (v němž den vraždy připadl rovněž na pondělí), případně i 
jiné datum. Naproti tomu datum pondělí 28. září je povětšinou přijímáno jako autentické. 
 
Svatý Václav je prvním českým světcem, příslušníkem první dynastie panovníků – rodu Přemyslovců, 
symbolem české státnosti a patronem české země. Je jedním z nejoblíbenějších českých svatých, 
mučedník, postava, jejíž tradice sehrála velmi důležitou úlohu v emancipaci českého státu a 
přemyslovské dynastie v rámci křesťanské Evropy. 
 
První akt, který posmrtně zdůraznil Václavův význam, provedl sám vrah Boleslav, který tři roky po 
bratrově smrti nechal jeho ostatky převézt na Pražský hrad. Další kult byl pěstován v církevním prostředí, 
ze kterého pochází o několik desítek let mladší první dochované legendy. Již od 10. století se tedy 
projevuje dvojí význam Václava: jako světce vyznačujícího se křesťanskými ctnostmi a jako symbolu 
vládce, přemyslovské dynastie a českého státu. Toto dvojí pojetí Václava se v různých podobách a 
proměnách objevuje po celou následující historii až do současnosti. 
 

 
 
Socha svatého Václava na Karlově mostě je 
součástí sousoší Svatého Norberta, Václava 
a Zikmunda. 

Po přenesení jeho těla, které se v té době rovnalo dnešní papežské 
kanonizaci, vznikla první, nedochovaná legenda. Slavisté za ni 
považují První staroslověnskou legendu a translaci ve shodě s 
pozdější pražskou tradicí spojují s třetím rokem po Václavově 
smrti (4. března 932 event. 938). Někteří mladší badatelé (Dušan 
Třeštík) pak naopak uvažují o latinské legendě a o úzké souvislosti 
mezi snahou o založení pražského biskupství v půli 60. let a tímto 
aktem. Biskupství na Pražském hradě bylo založeno v souvislosti s 
hroby sv. Václava v rotundě sv. Víta a sv. Ludmily, babičky 
Václavovy, v předrománském chrámu (bazilice) sv. Jiří až v roce 
973. 
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Před rokem 976 byla jistě v řezenském prostředí sepsána jiná legenda, latinská Crescente fide christiana 
(„Když vzrůstala víra křesťanská“) a o něco později, koncem 10. století, zřejmě vznikla Legenda tak 
řečeného Kristiána (dříve byla některými badateli pokládána za falzum z 12.–14. století), což znamená, že 
úcta ke sv. Václavu byla velmi rozšířená už v 10. století. Díky staroslověnským legendám se pak jeho kult 
rozšířil i na Rus, jak dokládají tamní rukopisy tzv. První staroslověnské legendy. Svatý Václav je však také 
zmiňován v raných legendách svatoludmilských (Fuit in Provincia Bohemorum). 
 
Úctu v říši zase dokumentuje jak Gumpoldova legenda, sepsaná kolem roku 980 z příkazu císaře Oty II., 
tak vůbec rozšíření rukopisů legend, přítomnost ostatků v říšských kostelech. Svatý Václav je jediným 
českým světcem, jehož svátek je součástí celosvětového kalendáře římskokatolické církve.  
 
Svatováclavské milénium bylo slaveno za první republiky při slavnostním otevření dostavěné katedrály v 
roce 1929 za účasti prezidenta T. G. Masaryka a arcibiskupa pražského Františka Kordače. 
Vyzdvihovanými přednostmi jsou: zbožný a mravný život, horlivost pro čest a slávu Boží, péče o rozšíření 
křesťanské víry v celém národě, stavba četných křesťanských kostelů, častá návštěva bohoslužeb, 
všestranné konání skutků milosrdenství a lásky. Václav ctil svou babičku, pečoval o chudinu, nemocné a 
sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným a cizincům a netrpěl, aby se komukoliv stala 
křivda. Byl osobně statečný. Jako kníže byl výborný jezdec na koni. Toto vše se dle tradice událo v období 
mezi jeho 18. a 22., resp 28. rokem života až do jeho smrti. 
                                                                                                                                                                                                                 

Zdroj: Wikipedie 
Připravila: Mirka Schullerová                                              

                                                          
 
ČEŠTINA 
 
V minulém čísle jsme uzavřeli učivo české gramatiky pro druhou třídu základní školy. Probrali jsme tvrdé 
a měkké souhlásky; slabiky dě tě ně bě pě vě mě; u s kroužkem a u s čárkou; a párové souhlásky.  
 
Dnes si tedy všechno zopakujeme a v příštím roce postoupíme do třetí třídy.  
 
Doplňte správná písmena: 
 
Jiř- má zou-ky jako perličk-. Prozdradí- mi, proč se mračí-? Bolí t- zu-? Slun-čko p-kn- praž-. Luká- r-
chle posn-dal a –prkem seb-hl dol- až na bře- ř-čk-. Kdy- dob-hl na nádraž-, s chut- posn-dal chlé- s 
máslem a dv- hru-k-. M-l v –myslu j-t dále –vozem kolem –l- pana starost-. Pošli nám pohle- z prázdn-n. 
Slun-čko u- zapadá za hor-. Pěš-na byla plná kamen-.  
 

Připravila: Radka Hejmalová-Millar 

 
Procvičte si češtinu s jazykolamy 
 
Jen mi, kmotře Petře, toho vepře nepřepepřete. Jestli mi toho vepře, kmotře Petře, přepepříte, pak si 
toho vepře, kmotře Petře, snězte sám. 
 
Kapka kapla, klapka klapla. 
 
Kaplan plakal v kapli. Plakal kaplan v kapli? V kapli plakal kaplan. 
 
Karlíček, králičí král, s králicí Klárou na klavír hrál. 
 
Klára Králová hrála na klavír. 



 

Krajanské listy 
prosinec 2013 až leden 2014 14/28 
 

 
Kolouch, kohout s mouchou mnohou, s hloupou chloubou houpu nohou, plavou dlouhou strouhou 
ouzkou, chroupou oukrop s pouhou houskou. 
 
Kopyto klopýtlo, kobyla kopyty klapala. 
 
Kotě v bytě hbitě motá nitě. 
 
Kyklop koulí kouli od poklopu ku poklopu. 
 
Letadlo nevznese se se sesečené trávy. 
                                                                                                    

Zdroj: http://jazykolamy.funsite.cz/                                                                                                                                                                             
Připravila: Mária RamSová 

 
 
ZÁBAVA 
 
HUMOR 
 
Vejde opilý chlap do obchodu a povídá:  
„Jednu slivovici!“  
„Ale tohle jsou lovecké potřeby, pane.“  
„Tak jednoho myslivce!“ 
 

*** 
 
Dohadují se Francouz, Angličan a Čech o národnosti Adama: 
Francouz: „Musel to být Francouz, protože jedině Francouze napadne taková móda, jako je fíkový list.“ 
Angličan: „O původu gentlemana, který kvůli ženě obětuje své žebro, nemůže být přece pochyb.“ 
Čech na to řekne: „Ten, kdo dokáže jíst kyselá jablka, chodit s holým zadkem a myslet si, že je v ráji, 
nemůže být nikdo jiný než Čech.“ 
 

*** 
 
Před ohradou se pštrosy se shromáždila výprava a průvodce vykládá:  
„Pštros se vyznačuje dvěma specifickými zvláštnostmi. Velmi špatně vidí a zhltne cokoliv.“ 
Do nastalého ticha zazní povzdechnutí starší paní ke své přítelkyni: 
„Slyšíš, Božka? To by byl ideální manžel!“ 
 

*** 
 
Stěžovala si lady Gwendolin své přítelkyni: 
„Lord Peter je teď hrozný, celý čas mluví o lady Barbaře, kterou měl za manželku přede mnou.“ 
Lady Victorie ji chlácholí: 
„S lordem Carolem je to ještě horší, ten mluví neustále o manželce, kterou bude mít po mně.“ 
 

Připravila: Mirka Schullerová 
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ZE ŽIVOTA NAŠICH KRAJANŮ 
  
El Niňo 
 
Sedíme  s manželkou na terase našeho pronajatého domku, je večer a prší a prší. Před našima očima se 
odehrává světelná show, kterou by mohli Johannesburgu závidět i na Times Square v New Yorku. 
 
Nádherná světla stovek blesků na pozadí zamračené oblohy, doplněné uklidňujícím šumem deště. Realita 
letního Johannesburgu jsou rána jako vymalovaná, která přejdou do nádherného slunečního dne. 
Odpoledne se začnou sbírat mraky a navečer bouřka jako vystřižená z hororového filmu, občas okořeněná 
kroupami. Ty včerejší byly velikosti tenisáku. Proto je škoda, že většinu krásného dne trávíme uzavřeni v 
kanceláři. 
 
V zimě to bylo lepší. Nepršelo několik měsíců, teploty přes den pro Středoevropana více než příznivé. 
Přiletěl jsem v dubnu a po dlouhé zamračené zimě v Čechách, takže teplota přes 25 stupňů a venkovní 
hotelový bazén si mě okamžitě získali. Bylo mi sice divné, že z celého hotelu jsem byl jediný, kdo tento 
bazén využíval, ale nemínil jsem to nijak řešit. Vyřešil to za mě hotelový zřízenec. Druhý den mého 
koupání mi přišel oznámit, že je zima a v tomto období koupání není vhodné. Ostentativně jsem  jeho 
doporučení ignoroval a tak na čtvrtý den vytáhl oba bazénové schůdky. Ha! Já umím vylézt z bazénu i bez 
nich! 
 
Ale teď vážně!  
 
Naplno si užíváme změnu podnebí v Jižní Africe. To teplo je pro nás fantastické.  
 
Nedávno jsme se vrátili z Kapského Města, kde v létě téměř neprší (alespoň dle místních). V duchu jsem 
si to připomínal, když jsme stáli u majáku na Cape Point, teplota 12 stupňů, déšť, viditelnost téměř 
žádná. Ještě, že bylo slyšet šum oceánu někde pod námi, který dodával této (ne)vyhlídce autenticitu. 
Takhle to přece nemá být (alespoň dle místních). Další dva dny v Krugerově Parku, polovina listopadu, 
první den jsme potili při 38 stupních ve stínu a druhý den 15 stupňů s vytrvalým deštěm. Tak se tedy 
spoléhejte na zažitá schémata o počasí! 
 
Vím, že je to ryze subjektivní, ale podle mne, za to všechno může El Niňo. Tento globální fenomén změny 
klimatu se zahrává s počasím na celé zeměkouli. Ne jenom, že je zodpovědný za (příliš)časté povodně v 
Čechách, ale i za letošní neúrodu švestek v tamním moravském kraji. Z tohoto faktu my milovníci dobré 
slivovice nemáme velkou radost. Ještě že to není daleko k sousedům na Slovensko, kde se švestkám letos 
naopak dařilo. Možná El Niňo změní klima natolik v Jižní Africe, že se švestkám bude dařit i tady. Možná 
Slivovice  časem  nahradí Amarulu? 
 
El Niňo znamená španělsky „chlapec“ a užíval se pro označení Ježíška. Ironií ale je, že nepřináší pokoj, 
mír a lásku, ale pravý opak. Přejeme si tedy o tomto svátečním času, aby se jeho řádění uklidnilo, aby 
zima v Čechách byla zimou, Vánoce na sněhu, jak je maloval Lada, a léto v Kapském Městě jak má být dle 
turistických příruček (a dle místních).  
 

Příspěvek nám dodal: Jozef Rams, Johannesburg 
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RECEPTY 
 

Zapečená bramborová kaše s kachnou 
 

 

Ingredience: 
 
5 kachních stehen 
sůl, pepř 
6 lžic kachního nebo husího sádla  
8 stroužků česneku 
několik snítek čerstvého tymiánu 
1,5 kg brambor, 2 šalotky 
1 malá červená cibule 
2 dcl červeného vína 
2 lžičky nasekané čerstvé petrželky 
4 lžíce másla 
6 lžic smetany nebo mléka    

 

 
Troubu předehřejeme na 200 °C. Omytá a osušená kachní stehna osolíme a opepříme, vložíme do pekáče 
se čtyřmi lžícemi sádla, šesti neoloupanými stroužky česneku a tymiánem, podlijeme trochou vody a 
pečeme asi 1,5 – 2 hodiny. Ke konci pečení dáme vařit oloupané a na kousky pokrájené brambory do 
osolené vody. Šalotku, cibuli a česnek oloupeme a nadrobno pokrájíme. Z pekáče vyjmeme stehna a 
vykostíme je. Stroužky česneku vymáčkneme ze slupek do misky, tymián odstraníme. Teplotu trouby 
stáhneme na 180 °C. 
 
Na pánvi rozehřejeme zbylé sádlo, opečeme na něm šalotku, cibuli a česnek, přidáme kachní maso a 
petrželku a zalijeme vínem, povaříme pět minut a obsah pánve přendáme na dno pekáče. Uvařené 
brambory slijeme, rozšťoucháme je se solí, upečeným česnekem, máslem a smetanou a lžící navršíme na 
kachní maso. Zapečeme v troubě asi 20–25 minut. Kaši připravte ze stejného dílu brambor a pastiňáku. 
Před zapečením ji můžete posypat sýrem nebo strouhankou promíchanou s nasekanými bylinkami. 
 
Barbecue špízy v alobalu 
 

 

Ingredience:  
 
kuřecí prsíčka (na 4 porce) 
koření Barbecue (Kotanyi) 
5 stroužků česneku 
slanina 
olej 
2 lžíce piva  

 
Kuřecí maso nakrájíme na kostičky, zasypeme asi ¾ sáčkem Barbecue koření a zalijeme trochou oleje. 
Přidáme 3 stroužky prolisovaného česneku a vše důkladně promícháme. Takto naložené maso necháme v 
ledničce uležet přes noc, nebo alespoň 2 hodiny.  
 
Slaninu nakrájíme na plátky (můžeme dle chuti také přidat zelenou papriku, cibuli, či žampiony). 
Střídavě vše napichujeme na špíz.  
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Zbytek Barbecue koření smícháme asi se 3 lžícemi oleje, přidáme 2 prolisované stroužky česneku a 2 lžíce 
piva. Touto směsí potřeme připravené špízy, dáme na plech a přikryjeme alobalem.  
 
Pečeme v předehřáté troubě na 200 °C asi 30 minut. Můžeme hned podávat nebo sundat alobal a nechat 
chvíli dopéct kůrčičku.  
 
Výborné s chlebem, tatarkou a zeleninovou oblohou.                
 

Připravila: Mirka  Schullerová 

 
 
SVÁTEČNÍ BLOK 
 
NADCHÁZEJÍCÍ STÁTNÍ SVÁTKY 
 
24.prosinec - Štědrý den 
 
Štědrý den připadá v ČR na 24. prosince, jedná se o poslední den příprav na Vánoce. Při pohledu do 
minulosti, konkrétně do období středověku, tak právě v tento den končil rok a nový začínal 25. prosince, 
na Narození Páně. Štědrý den znamená většinou mnoho radosti, hlavně pro děti, které se od rána těší na 
Ježíška, jaké dárky přinese a kolik toho nadělí. Tradičně se v tento den rodiny navštěvují, tedy většinou 
na návštěvu jezdí tatínci s dětmi a maminky chystají večeři. Na Štědrý den dospělí a větší děti zdrobí snad 
nejtypičtější symbol dnešních Vánoc – vánoční stromeček, ovšem některým malým dětem jej nosí 
společně s dárky Ježíšek. Mezi tradice, které jsou se Štědrým dnem spojené, patří postní oběd. Obvykle se 
podává hubník, či kuba nebo muzika, což jsou krajové názvy pro jídlo z krup a lesních hub. Ve večerních 
hodinách se sejde celá rodina u štědrovečerní tabule a podává se tradiční kapr, i když v některých 
rodinách je nahrazován vepřovými řízky či jinými druhy ryb. Přílohu tvoří bramborový salát. Nesmíme 
opomenout i na sladkého průvodce celých Vánoc, které tvoří tradiční české vánoční cukroví. Obvykle po 
večeři nastává čas, kdy do většiny domácností dorazí Ježíšek. 
 
25.prosinec - 1. svátek vánoční 
 
První svátek vánoční je oficiání název pro den Narození páně či Boží hod vánoční. Z pohledu liturgické 
tradice slaví západní věřící tento den jako narození Páně. Pro většinu lidí, kteří nejsou věřící, znamená 
tento den, den kdy se navštěvují znání a příbuzní. Obvykle se rozváží dárky, které nechal Ježíšek právě 
pro příbuzné ve vaší domácnosti. 
 
26.prosinec - 2. svátek vánoční 
 
Druhý svátek vánoční je ve znamení svatého Štěpána, který byl jedním z prvních mučedníků. V České 
republice je tento svátek nazván 2. svátek vánoční a máme jej spojen se „štěpánskou koledou“. Kdo z nás 
by si nevzpomněl na říkanku – koleda, koleda Štěpáne... Tato tradice se váže do doby, kdy čeledíni a 
děvečky dostávaly „na odchodnou“ zvláštní koláč. Koláč tvořily tři pruhy těsta spletené do kruhu a 
zdobené ořechy, rozmarýnem a pentlemi. 
 
1.leden - Nový rok 
 
Nový rok je svátkem a oslavou začátku nového roku. Na našem území dle gregoriánského kalendáře 
připadá právě na 1. ledna. Oslavy začínají vždy poslední den v předchozím roce, což připadá na datum 31. 
prosince, kdy se slaví Silvestr a oslavy se protáhnou do časných hodin. V moderní době se již často 
nesetkáme s klasickými papírovými novoročenkami, neboť je nahradily SMS a e-mailové zprávy. 
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Podstata přání do nového roku však zůstává, jedná se hlavně o přání zdraví a štěstí. Mnoho lidí si též 
dává novoroční předsevzetí, že v novém roce budou či naopak nebudou dělat to či ono. Pokud se 
podíváme do zemí, které se řídí kalendářem juliánským, to jsou země, které mají nejrozšířenější 
pravoslavou církev, tak zde připadá nový rok až na 14. ledna. 
 
1.leden - Den obnovy samostatného českého státu 
 
Právě na den 1. ledna připadá svátek oslavující vznik samostatné České republiky. Stalo se tak 1. 1. 1993 a 
došlo k tomu na základě usnesení Federálního shromáždění o rozdělení federativní republiky (ČSFR) na 
dva samostatné státy - Českou republiku a Slovenskou republiku. 
 

Zdroj: http://svatky.centrum.cz 
Připravila: Mária Ramsová 

 
 
TIPY NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ 
 

 
 
Víte, kdy začít péct cukroví, aby na Štědrý den bylo nejchutnější? 
 
Každý druh má svůj čas. Stejně jako nejvhodnější teplotu pečení; v článku najdete rady,  a řadu drobných 
důležitých tipů pro vánoční pečení. 
 
Tři neděle pilné práce: 
 
Jednotlivé druhy pečiva připravujeme postupně, aby všechny byly právě kolem 24. prosince nejchutnější. 
Zhruba tři neděle před Štědrým dnem začínáme péci zázvorky, perníčky, vanilkové rohlíčky, medvědí 
tlapky a kokosové cukroví.  
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Další neděli pečeme cukroví ze světlého i tmavého lineckého těsta, které nevyžaduje tak dlouhou dobu na 
rozležení.  
 
Týden před vánočními svátky přijdou na řadu marokánky, cukroví z bílkových těst, nepečené cukroví, 
vyrobíme také polevy a náplně a ozdobíme jimi pečivo.  
 
V předvečer Štědrého dne pečeme vánočky a o Štědrém dnu jablkový závin. 
 

 
 
Které teploty pečení se hodí pro různé druhy pečiva? 
 
100 °C (sušení) – nižší bílkové pečivo (laskonky), které se po upečení plní krémem či šlehačkou  
 
130 − 150 °C (pečení při nízké teplotě, spíše sušení) – sněhové pečivo s ořechy, placičky a hromádky 
 
160 − 170 °C (pečení při nižší střední teplotě) – šlehaná (třená) tuková těsta a dorty ve vyšší vrstvě 
 
170 − 190 °C (pečení při střední teplotě) – pečivo kypřené kypřicím práškem, pečivo s medem, perník ve 
vyšší vrstvě 
 
190 − 210 °C (pečení při vyšší střední teplotě) – drobné vánoční cukroví, tvarované kynuté pečivo, koláče 
pečené ve formách, štoly, vánočky 
 
210 − 225 °C (pečení při vyšší teplotě) – piškotové rolády, pečivo z listového těsta, drobné pečivo s 
vyšším obsahem tuku 
 
225 − 250 °C (pečení při vyšší teplotě) – listové těsto v různých variantách, pečivo z pálené hmoty 
(odpalované těsto), záviny 
 
250 − 300 °C (vysoká teplota) – rychlé a prudké zapečení sněhových hmot na předpečeném moučníku 
apod. 
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Pohodlné dělení mandlí: 
Oloupané mandle vložíme do čisté studené vody a necháme je asi hodinu namočené. Potom je už snadno 
rozdělíme na poloviny. Z vody je vybíráme promnutím mezi palcem a ukazovákem, pokud se přece jen 
nerozdělí, pomůžeme si špičkou ostrého nože. 
 
Čokoládové dekorace snadno a rychle: 
Škrabkou na brambory se z čokolády dají vytvořit hobliny. Chceme-li mít hobliny větší, čokoládu 
rozpustíme, necháme ji ztuhnout na hladké desce a shora pak škrabkou seškrabujeme hobliny. Jinou 
dekoraci získáme, když rozpuštěnou čokoládu necháme stéci na pečicí papír a tvoříme z ní různé tvary, 
např. spirály. Vrstva čokolády nesmí být příliš silná. Papír pak na 15 minut vložíme do mrazáku. 
Výslednou ztuhlou dekorací pak můžeme ozdobit dort nebo zmrzlinový pohár. 
 
Domácí marcipán: 
Mandle spaříme, oloupeme a velmi jemně nakrájíme. Smícháme je s cukrem a přidáme vidličkou 
napěněný bílek. Třeme tak dlouho, až vznikne vláčná hmota. Je-li řídká, přidáme cukr, v opačném 
případě ještě trochu bílku. Hotovou hmotu vyválíme do válečku, zabalíme ji do potravinářské fólie a 
uchováváme v chladu. Pak z marcipánu podle fantazie tvarujeme různé tvary. 
 
Lesklé cukroví: 
Krásně vypadá hodně lesklé cukroví. Lesku dosáhneme, když cukroví hned po upečení ještě horké 
natřeme oslazeným mlékem s trochou rozpuštěné škrobové moučky. Výsledek bude efektní zejména na 
jednoduchém cukroví zavěšeném na stromečku, na němž se pak budou krásně odrážet světla svíček. 
 

Zdroj: ireceptar.cz 
Připravila: Mária Rasmová 

 

 

Farský perník 
 
Potřebujeme: 
750 g žitné nebo hladké mouky 
250 g cukru 
2 celá vejce 
125 g tuku 
250 g medu 
2–3 lžíce dobrého kakaa 
3 tabulky nakrájené čokolády 
100 g rozinek 
150 g krájených ořechů 
100 g kandovaného ovoce 
5 polévkových lžic rumu 
vrchovatou lžičku sody 
perníkové koření 
 
Ve vodní lázni rozpustíme máslo s 
medem, cukrem a kakaem, přidáme 
vejce, mouku a ostatní suroviny a vše 
spojíme v těsto.  Necháme ho den 
odpočinout, pak z něj vyválíme plát 5 
mm silný, vykrájíme tvary a 
upečeme. Horký perník potíráme 
vajíčkem. 
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Marcipánky 
 
Potřebujeme : 
400 g hladké mouky 
200 g cukru 
100 g medu (2 plné lžíce) 
2 vejce, citronová kůra i šťáva 
3 tlučené hřebíčky 
lžičku mleté skořice 
trochu vroucí vody 
tuk na vymazání plechu 
mouku na vál 
1 vejce na potření 
50 g spařených a oloupaných mandlí 
 

 
Všechny součásti zpracujeme dohladka na válu s malým množstvím vroucí vody. Těsto můžeme buď 
zpracovávat hned, anebo je zabalit do alobalu a nechat až 6 hodin odležet. Z hmoty pak na pomoučeném 
válu vyválíme plát asi 4 mm silný. Z něj vykrajujeme kulaté tvary nebo tvary menších karet. Klademe je 
na plech a potíráme rozšlehaným vejcem. Povrch ozdobíme rozpůlenými mandlemi.Vložíme do trouby 
vyhřáté asi na 200 °C a upečeme. Marcipánky můžeme také upéci bez potření vejcem a po vychladnutí je 
po dvou spojit. Jednu polovinu tvarů potřeme bílkovou polevou, ozdobíme kouskem kandovaného ovoce, 
nejlépe višní, a necháme zaschnout. Druhou polovinu potřeme pikantnějším džemem a obojí slepíme. 
Marcipánky nejlépe chutnají po 14 dnech odležení ve vlhčím prostředí. 
 
Linecká kolečka klasická 
 
Potřebujeme : 
350 g hladké mouky 
250 g másla nebo rostlinného tuku 
140 g moučkového cukru 
2 žloutky 
citrónovou kůru 
 
Jak na to: Do proseté mouky a cukru rozsekáme tuk, 
přidáme žloutky a citrónovou kůru a rychle zpracujeme 
hladké těsto.Vyválíme z něj tenký plát a formičkami 
vykrájíme různé tvary. Upečeme, necháme zchladnout a 
kolečka spojujeme zavařeninou nebo máslovým 
krémem.  
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Košíčky s ořechovou 
náplní, rybízem 
navoněné, čokoládou 
pohlazené  
 
Potřebujeme 
na těsto: 
400 g hladké mouky 
1/2 kypřicího prášku do 
pečiva 
200 g másla nebo 
rostlinného tuku 
100 g krupicového cukru 
1 vanilkový cukr 
  

na náplň: 
500 ml mléka 
 150 g moučkového cukru 
150 g strouhaných oříšků 
200 g piškotových drobečků 
rum 
rybízovou marmeládu 
na polevu: 
150 g čokolády 
60 g ztuženého pokrmového 
tuku 
na ozdobení: 
půlky vlašských ořechů 

 
Ze základních surovin zpracujeme hladké těsto a vtlačujeme je v tenké vrstvě do vymazaných formiček 
košíčků, které pak rychle upečeme. Vychladlé košíčky vyklopíme na vál a plníme je náplní z mléka 
svařeného s cukrem a nastrouhanými ořechy. Na zahuštění náplně použijeme piškotové drobečky, na 
dochucení lžičku rumu a 1 až 2 lžíce rybízové zavařeniny. Košíčky s náplní namáčíme do čokoládové 
polevy a ihned zdobíme půlkami ořechů, aby na košíčcích dobře držely. Košíčky můžeme zdobit i jinak, 
například kakaovým krémem a čokoládovými hoblinkami. 
 

Zdroj: ireceptar.cz 
Připravila: Mária Ramsová 

 
 
VÁNOČNÍ KOLEDY 
 
Stědrej večer nastal 
 
Štědrej večer nastal, štědrej večer nastal, 
koledy přichystal, koledy přichystal. 
Panímámo vstaňte, panimámo vstaňte, 
koledu nám dejte, koledu nám dejte. 
Panimáma vstala, panimáma vstala, 
koledu nám dala, koledu nám dala. 
 
 

Tichá noc 
 
Tichá noc, přesvatá noc, v spánku svém dýchá zem, 
půlnoc odbila, město šlo spát, zdřímli dávno i 
pastýři stád, 
/: jen boží láska, ta bdí :/ 
Tichá noc, svatá noc, náhle v ní jásot zní, 
vstávej, lide můj, tmu z očí střes, v městě Betlémě 
Bůh zrozen dnes, 
/: z lásky se člověkem stal :/ 
Tichá noc, svatá noc, stín a mráz vůkol nás, 
v hloubi srdce však Gloria zní, dík, že hříšník se s 
důvěrou smí 
/: u svaté rodiny hřát. :/ 
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Narodil se Kristus Pán 
 
Narodil se Kristus Pán, veselme se, 
z růže kvítek vykvet nám, radujme se, 
z života čistého, z rodu královského, nám, nám, 
narodil se. 
Jenž prorokován jest, veselme se, 
ten na svět poslán jest, radujme se. Z života... 
Člověčenství naše, veselme se, 
ráčil vzíti na se, radujme se. Z života... 
Goliáš obloupen, veselme se, 
člověk jest vykoupen, radujme se. Z života... 
Boží Syn se vtělil, veselme se, 
aby hříšné spasil, radujme se. Z života... 
Z nebe na zem sstoupil, veselme se, 
aby nás vykoupil, radujme se. Z života... 
Chudý s námi bydlel, veselme se, 
zimu, bídu trpěl, radujme se. Z života... 
Ponížení přijal, veselme se, 
by nám nebe získal, radujme se. Z života... 
Pánem jsa všech pánů, veselme se, 
snášel pro nás hanu, radujme se. Z života.. 
Syn jsa Boha Otce, veselme se, 
dán jest zemské Matce, radujme se. Z života... 
 
Půjdem spolu do betléma 
 
Půjdem spolu do Betléma, dudaj, dudaj, dudaj dá! 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, 
Ježíšku, panáčku já tě budu kolíbat. 
Začni, Kubo, na ty dudy: dudaj, dudaj, dudaj dá! 
Ježíšku, panáčku, ... 
A ty Janku, na píšťalku, dudli, tudli, dudli dá! 
Ježíšku, panáčku, ... 
A ty, Mikši, na housličky: hudli, tydli, hudli dá! 
Ježíšku, panáčku, ... 
A ty Vávro, na tu basu: rum, rum, rum, rum, ruma 
dá! 
Ježíšku, panáčku, ... 
 

Nesem vám noviny 
 
Nesem vám noviny, poslouchjete, 
z betlémské krajiny, pozor dejte. 
/:Slyšte je pilně a neomylně:/, rozjímejte. 
Syna porodila čistá Panna, 
v jesličky vložila Krista Pána. 
/: Jej ovinula a zavinula :/ plenčičkama. 
K němužto andělé z nebe přišli, 
i také pastýři jsou se sešli. 
/: Jeho vítali, jeho chválili, :/ dary nesli. 
Anděl Páně jim to sám přikázal 
když se jim na poušti všem ukázal, 
/: k Betlému jíti, neprodlévati :/ hned rozkázal. 
Ejhle, při Kristovu narození 
stal se div veliký v okamžení, 
/: neboť noc tmavá se proměnila :/ v světlo denní. 
Andělé v oblacích prozpěvují, 
narození Páně ohlašují, 
/: že jest narozen, v jeslích položen, :/ oznamují. 
My také, křesťané, nemeškejme, 
k těm svatým jesličkám pospíchejme, 
/: Ježíše svého, Pána našeho :/ přivítejme. 
Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný, 
který se narodil z čisté Panny, 
/: pohlédni na nás a přijmi od nás :/ tyto dary. 
Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky, 
krásné Jezulátko, kvítku rajský, 
/: jak jsi spanilý a ušlechtilý, :/celý krásný. 
Tak jsi svůj lid sobě zamiloval, 
žes i pro něj sebe nelitoval, 
/: sestoupil jsi z nebe, abys jen sebe :/ obětoval. 
Přijmi ty nábožné dary od nás, 
milostivý Králi a Pane náš. 
/: Svoje poddané, tobě oddané :/ ty dobře znáš. 
Děkujem ti za tvé narození, 
které nám přineslo vykoupení, 
/: na které jistě čekalo lidské :/ pokolení. 
Žádáme srdečnou zkroušeností, 
by jsi nás uvedl do radosti, 
/: tam, kde přebýváš, slávy požíváš :/ na věčnosti. 
 

 
Zdroj: http/stedry-den.blog.cz/ 
Připravila: Mária Ramsová 

 
 
V Ratajích nad Sázavou pokáceli vánoční strom pro Prahu 
 
V Ratajích nad Sázavou na Kutnohorsku pokáceli asi osmdesátiletý smrk, který bude letos o adventu a o 
Vánocích zdobit Staroměstské náměstí v Praze.  
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Kácení stromu, kterému přihlíželo více než 200 lidí, měl na starost ratajský rodák a dvojnásobný mistr 
České republiky v práci s motorovou pilou Jiří Vorlíček. 
 
Strom pokácel se svým kolegou tradiční metodou sekerami a historickou pilou. Nyní strom čeká náročný 
transport do Prahy, slavnostní rozsvícení stromu na Staroměstském náměstí je naplánováno na 30. 
listopadu. 
 
Smrk vyrostl v parku, který chce městys zvelebit, a proto ho ratajští darovali pořadatelům vánočních trhů 
v Praze. „V době, kdy v Ratajích sídlil Hynce Ptáček z Pirkštejna, vysoký politik v husitské době a 
poručník budoucího krále Jiřího z Poděbrad, byl právě náš městys po Praze nejdůležitějším sídlem. Jsme 
hrdi na to, že právě letošní Vánoční trhy na Staroměstském náměstí ozdobí strom, který vyrostl u nás,“ 
řekl starosta Ratají Luboš Kubát. 
 
Strom pro Prahu musí podle pořadatelů splňovat několik kritérií, prošel také dendrologickým 
průzkumem. Po kácení starou pilou břichatkou a sekerami byla práce pro urychlení dokončena 
motorovou pilou. Čtyřiadvacetimetrový smrk byl potom zkrácen na délku 22 metrů, odříznutou spodní 
část kmenu využijí umělci při Ratajském dřevosochání v příštím roce. 
 

 

 
Smrk, který vzešel ve veřejné soutěži z dvaceti zaslaných tipů, vybral Vorlíček, který už v minulosti 
několik stromů pro Staroměstské náměstí kácel. Se svým partnerem Milanem Zahradníčkem strom 
pokáceli s použitím historické ruční pily a seker z let 1912-1913. „Chceme ukázat tradiční českou 
dřevorubeckou dovednost z doby, která nebyla tak uspěchaná,“ řekl Vorlíček. 
 
Po celou dobu prací byl strom zavěšený na jeřábu, aby se nepoškodily větve a byla zajištěna bezpečnost 
asi 200 přihlížejících. Přepravní souprava dlouhá 30 metrů a široká a vysoká 4,5 metru, bude tažena 
americkým tahačem Kenworth. Její váha překročí i s naloženým stromem 40 tun. Z Ratají nad Sázavou 
se vánoční strom vydá na 65 kilometrů dlouhou cestu do logistického areálu v Modleticích u Prahy. Tam 
počká až do noci , kdy bude pokračovat ve své dráze na Staroměstské náměstí. 
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„Soupravu budou po celou dobu provázet čtyři doprovodná vozidla, která budou zajišťovat hladký 
průběh. Nejobtížnější bude cesta mezi Českým Šternberkem a Šternovem, kde se nachází spousta 
náročných klikatých úseků a stoupání včetně průjezdu lesem. Trasu jsme však pečlivě naplánovali a 
předem projeli,“ řekl Martin Švestka z přepravní firmy. Strom poté bude postaven na Staroměstském 
náměstí v úterý brzy ráno a jeho slavnostní rozsvícení je naplánováno na sobotu 30. listopadu. 
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                      Zdroj: novinky.cz 
                                                                                                                                                                                                                      Připravila: Mária Ramsová 
 

Ve Vatikánu rozsvítili vánoční strom z Domažlicka 
 
Starostové Domažlic a bavorského Waldmünchenu v pátek 13.12.2013 v podvečer na Svatopetrském 
náměstí ve Vatikánu rozsvítili tradiční vánoční strom. Šedesát let starý a 25 metrů vysoký smrk vyrostl v 
okolí Domažlic, papeži Františkovi ho ale darovala nedaleká bavorská obec, která zajišťovala jeho 
nákladnou přepravu do Říma. 
 
Řečníci tak při ceremoniálu strom označovali za symbol česko-německého usmíření a spojené Evropy. 
Radost ze stromu vyjádřil i papež František. 
 
Slavnostního rozsvícení se vedle představitelů obou lokalit na česko-bavorském pomezí zúčastnil také 
kardinál Dominik Duka, plzeňský biskup František Radkovský nebo jeho kolega z bavorského Řezna 
Rudolf Voderholzer. 
 
Starosta Domažlic Miroslav Mach v projevu připomněl, že letošní vatikánský vánoční strom vyrůstal na 
místech, „kde byla rozdělena Evropa, státy i lidské osudy“. Vyjádřil přání, aby do hlavního města 
katolické církve i celého světa přinesl mír a klid. „Je to symbol spojené Evropy,“ připojila se ve stejném 
duchu bavorská ministryně pro evropské záležitosti Beate Mercková. 
 
„Skutečnost, že vánoční strom pochází z české strany, ale jeho přepravu zajišťuje strana německá, i to, že 
jej doprovázejí do Vatikánu společně čeští i němečtí poutníci, symbolizuje obrovský pokrok v česko-
německých vztazích a spolupráci,“ konstatoval plzeňský biskup Radkovský. 
 
Také on připomněl, že vatikánský strom pochází z prostoru někdejší železné opony. „Važme si toho, že 
nic takového už neexistuje, že se můžeme svobodně pohybovat a stýkat se se svými přáteli a příbuznými, i 
když mluví jiným jazykem a žijí v jiné zemi,“ dodal. 
 
Na generální audienci u hlavy katolické církve, konané v průběhu dne, papež podle agentury DPA 
vyjádřil radost z tohoto „mezinárodního stromu“, který je podle něj znamením přátelství mezi Bavorskem 
a Českem. 
 
Podvečerního rozsvícení česko-bavorského vánočního stromu, jehož vrchol zdobí velká zářící hvězda, 
přihlíželo spoře zaplněné Svatopetrské náměstí, na němž podle původních informací mělo být asi 250 
poutníků z Waldmünchenu a z Česka. 
 
Po skončení Vánoc budou podle DPA ze dřeva tohoto smrku vyrobeny hračky. 
 
Tradici, že každý rok dodá vánoční strom k chrámu svatého Petra jiná země, dodržuje Vatikán od roku 
1982. Waldmünchenští ho prvně věnovali už v roce 1984. Strom darovaný Českou republikou stál ve 
Vatikánu v roce 1999. Pocházel z Beskyd nedaleko obce Morávka na Frýdeckomístecku. 
 

Zdroj: novinky.cz 
Připravila: Mária Ramsová 
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K PŘEDSEVZETÍM 
 
Tento článek je primárně určen lidem, kteří mají slabou vůli a nedaří se jim svá předsevzetí plnit. 
 
Novoroční předsevzetí, touha něco změnit a začít dělat jinak, je každoročním odhodláním mnohých z 
nás. Obecně by se dala předsevzetí rozdělit do dvou skupin. V první řadě na ta, které nás vedou, abychom 
přestali v našem životě něco dělat. Ať už nám mají předsevzetí pomoci bojovat se zlozvykem, nebo jen 
přestat dělat činnosti, které v novém roce již dělat nechceme. Častým předsevzetím bývá přání přestat 
kouřit, méně pít, přestat se přejídat či přestat dělat to, co nám prostě vadí. Druhou skupinu tvoří 
předsevzetí, která nám mají naopak nový zvyk v našem životě zakořenit. Budu zdravě jíst, začnu běhat, 
budu pravidelně cvičit, chci více číst, více se věnovat rodině… 
 
Proč jsou předsevzetí dobrá? 
 
Čistý štít 
 
Základní výhodou předsevzetí je, že nový rok nám přináší čistý štít, možnost začít něco dělat jinak. Pokud 
by přelom roku nenastával, bylo by těžké během každodenní rutiny a opakovaně plynoucích dnů začít z 
ničeho nic dělat něco jinak. Mnoho lidí potřebuje ke změně určitý přelomový okamžik. Od zítřka, od 
pondělí nebo snad od příštího měsíce. Nový rok je pro mnoho z nás přelomem nejvýznamnějším. Změna 
čísla roku na nás má silný psychologický efekt toho, že stárneme a že prostě Nový rok, je právě ten den, 
kdy je dobré něco změnit. 
 
Čas si vše promyslet 
 
Další velmi podstatnou výhodou je, že nový rok začíná po období klidu, Vánoc a dovolených. Každý z nás 
si může najít čas se nad svými předsevzetími zamyslet. 
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Opakování úspěšné strategie 
 
Pokud už na nás jednou tato strategie zafungovala, tedy například jsme si dali v minulém roce 
předsevzetí, které úspěšně dodržujeme, jistě bude v novém roce snazší k tomuto úspěšně zakořeněnému 
návyku přidat další. 
 
V čem jsou předsevzetí riskantní? 
 
Slabá vůle 
 
Lidé s pevnou vůlí nepotřebují obecně předsevzetí. Díky silné vůli už dělají věci, které chtějí. Předsevzetí 
jsou spíše určena lidem se slabší vůlí. A právě slabá vůle může zapříčinit to, že naše předsevzetí 
zapomeneme, že je odložíme, nebo je prostě vědomě přestaneme dělat. 
 
Představte si, že vůle funguje podobně jako sval. Může být posilňována, musí po námaze odpočívat a 
nabrat nové síly. Mnoho z nás dělá zásadní chybu v tom, že přecení svou vůli a naloží si neúnosná 
předsevzetí. Je to jako kdybyste šli jednou za rok do posilovny a naprosto se tam strhali. Posílilo by to 
vaše svaly? 
 
Začarovaný kruh 
 
Dalším problémem je, že pokud předsevzetí nedodržíme, přinese nám to další oslabení vůle, pocit selhání 
a ne zrovna příjemný dojem po celém těle. Tímto efektem zpětnovazebné smyčky se dostáváme do toho, 
že příště pro nás bude opět o něco snazší se svých předsevzetí vzdát. Pokud toto selhání zopakujeme, 
můžeme se dostat k tomu, že už naprosto ztratíme víru v možnost změny našeho života. Přichází 
takzvaná naučená bezmoc. Tento defekt rádi demonstrujeme na výzkumu s hlodavci. Představte si křečka 
zavřeného v akváriu s víkem. Křeček se snaží první den vyskočit, naráží ale hlavičkou na víko. Druhý den 
se opět snaží vyskočit, ale zase naráží. Po pár dnech už to zkusí pouze občas. A nakonec po čase víko 
odklopíme. Křeček je ale již ve stavu naučené bezmoci, už nikdy se o vyskočení z akvária nepokusí. Prostě 
ztratil víru v to, že je něco možné změnit. Každý z nás je tak trochu křeček. Proto si musíme dávat velký 
pozor, aby nám předsevzetí naopak spíše neuškodila. 
 
Špatná forma a zpětná vazba 
 
Mnohým z nás také selhávají předsevzetí díky špatné formě. Pokud si například předsevzetí špatně 
formujeme, či nezaznamenáme, může nastat problém. Máme velkou šanci, že si ho náš mozek překroutí 
nebo ho úmyslně či neúmyslně zapomene. Zpětná vazba, aneb jakási kontrola toho, zda požadované 
předsevzetí naplňujeme, je stejně důležitá jako správná forma. Zpětná vazba by nám měla přinášet 
objektivní zrcadlo k tomu, co děláme. Zpětná vazba by tedy měla být co možná nejvíce rezistentní proti 
naší slabé vůli a proti zapomínání. 
 
Jak tedy na to? Stačí dodržet následujících 7 pravidel. 
 
Zvolte si datum změny a to dodržte, neodkládejte změnu na jiný termín.  
 
Vše si promyslete a určete si své priority. 
 
Pokud máte negativní zkušenosti s předsevzetími, zapomeňte na ně. Vzpomeňte si na situaci, kdy se vám 
něco úspěšně povedlo změnit. 
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Začněte malým soustem. Pokud chcete například každý den běhat. Nelze začít ze dne na den. Raději si 
určete, že se dvakrát za týden převléknete do sportovního a vylezete před dům a uběhnete třeba jen 20 
metrů. Je prokázáno, že pokud návyk zopakujete přibližně 20 krát, dostane se vám do krve a přestává být 
pro vás tolik bolestivý. Základ v zakořenění návyku tedy není v kvantitě, ale v opakování a systematickém 
dodržování. Pokud z návyku vypadnete, nezoufejte. Snažte se však k němu co nejdříve vrátit a začněte 
opět s malými sousty. 
 
Myslete na křečka. Nenechte se dostat do stavu naučené bezmoci. 
 
Svá předsevzetí si napište, dejte si ho na viditelné místo a opakovaně si ho připomínejte. Doporučuji 
předsevzetí také opatřit důvody, proč je děláte, mohlo by se totiž stát, že pokud nebude důvod jasný, 
mozek může předsevzetí bagatelizovat. Myslete na to, že vaše předsevzetí vzniklo v době, kdy jsme měli 
čas si vše promyslet. 
 
Najděte si objektivní zpětnou vazbu k vašemu snažení. Doporučuji si například zaznamenávat, kdy jste 
předsevzetí dodrželi a kdy ne. Pokud ho někdy nedodržíte i tak je důležité pokračovat a toto klopýtnutí si 
zaznamenat. Uvidíte, že dlouhodobě budou klopýtání ubývat a váš návyk vám nejenom posílí vůli, ale do 
budoucna zvýší šanci zakořenit další a další předsevzetí. 
 
Tyto pravidla jsou postavená na výzkumech vůle a na základě našich vlastních experimentů a naší praxe. 
Je možné tato pravidla využít nejenom pro novoroční předsevzetí, ale také kdykoliv, pokud nejste s 
něčím ve vašem životě spokojení, potřebujete změnu či se prostě chcete dostat dále. 
 

Zdroj: growjob.com 
Připravila: Mária Ramsová 

 
                                                                                                                                                        
SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ: ČEŠTINA 
 
Jiří má zoubky jako perličky. Prozradíš mi, proč se mračíš? Bolí tě zub? Sluníčko pěkně praží. Lukáš 
rychle posnídal a úprkem seběhl dolů až na břeh říčky. Když doběhl na nádraží, s chutí posnídal chléb s 
máslem a dvě hrušky. Měl v úmyslu jít dále úvozem kolem úlů pana starosty. Pošli nám pohled z 
prázdnin. Sluníčko už zapadá za hory. Pěšina byla plná kamení. 


